
 

 

 

 

Buiten spelen, buiten leren, ruimte om elkaar te ontmoeten.  

Samen gaan we voor een leefbare toekomst!  

 

Op 1 september 2021 startten de peuters en kleuters van GO! Basissschool Omer Wattez te Schorisse in 

een nieuw gebouw. Een sterk staaltje architectuur, met veel lichtinval en een prachtig zicht op de wijdse 

omgeving. 

 

Een nieuwe kleuterblok, omringd door beton en rubberen 

tegels, snel geplaatst en gemakkelijk in onderhoud. Daar 

kunnen we ons als actieve oudervereniging in 2022 maar 

moeilijk in vinden. We zijn er van overtuigd dat we, in 

onderling overleg met de school, er moeten voor zorgen dat er 

ruimte wordt vrijgemaakt voor speelnatuur, waar zowel de 

kinderen van onze school als die uit de omgeving kunnen 

spelen in én met de natuur.  

 

Een groene omgeving, bomen, struiken en gras, een wilgenhut, een insectenhotel, houten klimpalen, een 

heuvel en een tunnel, een waterplas. Harmonieus aangevuld met een glijbaan, een fietspad en een 

zandbak als herkenbare elementen. Er zijn voorbeelden in overvloed van hoe een speelse omgeving in 

perfecte harmonie met de natuur kan opgezet worden.  

 

In samenwerking met het MOS (Milieuzorg Op School, een initiatief van de provincie Oost Vlaanderen) 

en lokale partners wordt een haalbaar traject uitgestippeld. Samen met hen hopen we dan ook dat we dit 

mooie project in het schooljaar 2022-2023 te kunnen starten.   
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DOEL  
Het doel van dit project is de inrichting van de buitenruimte aan het kleutergebouw: groener, 

avontuurlijker, klimaatvriendelijker, educatiever, in harmonie met omgeving en natuur...  

  
(Plan buitenaanleg) 

 
(foto’s ter illustratie)  
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OMGEVING  
“Omgeving” heeft voor ons twee gezichten, in de eerste plaats is er de directe omgeving van de 

school. De verkeersvrije Schoolstraat en het reeds permanent toegankelijk deel van het 

schooldomein hebben een grote aantrekkingskracht op leerlingen, oud-leerlingen en niet-

leerlingen.   

Ook de gedeelde infrastructuur en de goede samenwerking met de lokale jeugdbeweging tonen 

aan hoe onze school zich verbindt met haar omgeving. De toevoeging van een groene speel- en 

leerplaats zal dan ook voor hen een grote meerwaarde zijn.   

 
(Geopunt – Luchtfoto 2015) 
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Daarnaast zien we het begrip “omgeving” ook ruimer. Een grote grijze speelplaats past anno 2022 

niet meer in een natuurbewuste school, en al zeker niet als deze school wordt omringd door het 

mooie, groene landschap van de Vlaamse Ardennen.  

 

(kaart Geopunt) 

 

(Google Streetview) 



 

 

 

PLANNING  
In verschillende stappen groeien we naar een klimaatgezonde speelplaats: voor de 

uitwerking van het traject laten we ons begeleiden door MOS. Het traject bestaat uit 

een digitale workshop voor alle betrokkenen,  een studiedag met het schoolteam en 

workshops met de werkgroep “Klimaatgezonde speelplaats”.  

26/11/2020  “50 tinten groen – Klimaatgezonde speelplaats” 

Bart Straetman - Speelmakers  

15/12/2020  Personeelsvergadering : visie op “Klimaatgezonde speelplaats”  

Sandra Vandevelde – Milieuzorg Op School 

13/01/2021 Pedagogische studiedag : workshop “Educatief gebruik van de buitenspeelruimte”  

Gert Arijs - NME dienst provincie 

14/01/2021 Vergadering werkgroep   

Sandra Vandevelde - Milieuzorg Op School 

 Project on hold 

15/01/2022 Startvergadering Team Crowdfunding/Sponsordossier 

01/02/2022 Afwerking plan buitenaanleg 

Architect Koen Matthys 

29/04/2022 #Komuituwkot  

Evenement op school, rondleiding ouders/promotie crowdfunding  

 

Om de speelnatuur op 1 september 2023 in gebruik te kunnen nemen, dienen we uiteraard dit najaar te starten met de 

aanplanting van bomen en struiken.  

Als VZW verbinden we ons graag met lokale zelfstandigen en werken we waar mogelijk met ouders en sponsors van 

de school.   

Zo kwamen we voor dit project zeer toepasselijk uit bij Boomhelden (ouder, gespecialiseerd in het creëren en 

onderhouden van speelnatuur).   

 

  



 

 

 

FINANCIERING  
Als oudervereniging vormen we een hechte groep van medewerkers die zich met veel enthousiasme 

inzet voor de ondersteuning van de werking van GO! Basisschool Omer Wattez. We zijn “denkers” en 

“doeners”. We komen in the picture wanneer nodig, maar blijven vooral actief zoeken naar ideeën die 

het schoolse leven van onze jeugd aangenamer kan maken.  

De voorbije jaren zijn we er in geslaagd om heel 

wat projecten uit te werken. Zo werden alle 

klassen voorzien van digitale borden, het 

meubilair van de refter werd vernieuwd en de 

speelplaats werd voorzien van picknick tafels, 

een buitenkeuken en een houten speeltoren.  

Onze focus is steeds gericht op een kwalitatief 

resultaat met een meerwaarde voor zoveel 

mogelijk leerlingen.  

Om al deze mooie projecten te financieren organiseerden en ondersteunden we steeds verschillende 

initiatieven (ontbijt aan huis, sponsordossier, wandeling, wafelbak, kaas- en wijnavond, quiz-avond, 

eetfestijn,…).  

Maar het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat verenigingen het momenteel bijzonder moeilijk 

hebben om mensen samen te brengen en acties op touw te zetten.   

We zien ons dan ook genoodzaakt om het deze keer anders aan te pakken. Daarbij kwamen we al snel 

bij uw organisatie terecht. Hopelijk kan u ons volgen in onze ideologie en kan u samen met ons het 

project “speelnatuur” op een duurzame manier helpen voltooien.  

Het kostenplaatje van ons project zal mee evolueren met de inkomsten die we kunnen verzamelen.  We 

hebben als oudervereniging niet de gewoonte van kapitaal bij te houden, maar opteerden er in het 

verleden telkens voor om onze opbrengsten, in de vorm van duurzame investeringen, rechtstreeks naar 

de kinderen te laten terugkeren.   

We hopen dan ook op de steun van uw firma om ons project een financiële boost te geven. 

 

 

  



 

 

 

SPONSORS 
 In tegenstelling tot ons sponsordossier waarmee we u in het verleden misschien al konden bekoren, 

kiezen we dit jaar voor een vereenvoudigde formule met als absolute meerwaarde de visibiliteit op het 

schooldomein voor minimum 10 jaar. 

Zoals u in onderstaande afbeelding kan zien, zal aan de nieuwe kleuterblok, zijde Kolpaartstraat, een 

“sponsormuur” geplaatst worden. 

 

 Op deze muur bieden we, volgens sponsorbedrag, volgende opties: 

 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?  

Spreek gerust onze leden aan of contacteer ons via ouderverenigingOW@gmail.com. 

Wilt u ons project sponsoren? 

Dat vinden wij fantastisch! U kan uw bijdrage storten op onze bankrekening: BE70 9730 4332 9025 met als 

vermelding “Sponsor Speelnatuur 2022” en uw naam (of de naam van uw firma).  

Graag ook kort bevestigen aan ouderverenigingOW@gmail.com, dan nemen we per email verder contact 

met u op omtrent de gewenste vermelding op de “sponsormuur”. 

 

Uiteraard bezorgen we u volgend op uw overschrijving een sponsorattest voor het gesponsorde bedrag.  

Sponsorbedrag Voorziene ruimte voor vermelding/logo 

150€ - 299€ 10cm x 15cm 

300€ - 499€ 15cm x 20cm 

Vanaf 500€  25cm x 35cm 

mailto:ouderverenigingOW@gmail.com


 

 

 

PARTNERS  
MOS  Milieuzorg Op School, Provincie Oost-Vlaanderen  

Begeleiding op maat voor scholen  

www.mosvlaanderen.be  

Boomhelden  Lokale partner, ouder, gespecialiseerd in het creëren 

van speelnatuur met respect voor de omgeving  

www.boomhelden.be  

Speelmakers  Een coöperatieve vennootschap die werkt aan meer 

en beter spelen  

www.speelmakers.be  

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? We beantwoorden ze graag! 

U kan ons contacteren via onderstaande gegevens.  

VZW Oudervereniging Omer Wattez  

Schoolstraat 2, 9681 Schorisse  

www.oweetje.be  

 

Voorzitter  Bart Carbonnelle 

  

Telefoon  0471 92 44 01  

Email                 ouderverenigingOW@gmail.com 

i.s.m. GO! Basisschool Omer Wattez  

Schoolstraat 2, 9681 Schorisse  

www.omerwattez.be 

 

Directeur   Stan De Wolf  

 

Telefoon   055 45 57 88   

Email                  stan.de.wolf@telenet.be  

 

 




